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Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP

NB Skole-Cup, stadig
populær efter 36 år
Arets udgave af NB Skole-Cup var
det 36. i rækken af indendørs fod-
boldstævner for skoleklasser i Nord-
borg kommune.

Stævnet blev afholdt 19.-21. marts i
Nord-Als Idrætscenter med deltagel-
se af 101 hold fordelt på 8 årgange,
Bh. klasse til og med 7. klasse.

Dvs. at 500 - 600 børn i denne week-
end har spillet fodbold i NIC.
Nu er det så op til fodboldklubberne i
kommunen, at tage godt imod de nye
børn, som forhåbentlig har fået lyst til
at spille fodbold efter deltagelse i
stævnet.

Når man kommer ind i idrætscentret
sådan en weekend, er man ikke i tvivl
om at der foregår et eller andet
spændende i Hal 1. »>
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Der blev spillet 192 kampe og scoret
ikke mindre end 719 mål, så det var
ikke uden grund at der blev heppet
og klappet af spillerne på banen.

Klassekammerater, søskende,
forældre og bedsteforældre kom med
tilråb, og om lørdagen var der en
dreng der spillede på sin medbragte
saxofon, for at peppe stemningen op.

Som noget nyt havde de deltagende
hold i år fået mulighed for at give
deres hold et andet navn, end navnet
på deres skole og klasse.
Vi havde derfor i år deltagere hold
som f.eks. "Milan"," Katastroferne",
"Angels of the Devil" og "Team Bold".
Dette satte ekstra kulør på stævnet
og var samtidig medvirkende til at
det hele ikke blev en kamp mellem
de enkelte skoler.

Resultater og billeder fra stævnet,
findes på Skole-Cup's hjemmeside

http://mwerner.dk/Skolecup.htm
Til slut vil jeg gerne takke alle de
frivillige hjælpere som gaven hånd
med, samt sponsorerne for de
mange præmier til børnene.

Michael Werner

Buller er klar til at møde Jer på stadion!
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NB's historie - materiale
efterlyses
I forbindelse med at JBU havde ta-
get initiativet til at skrive den jyske
fodbold historie anno 2004 (i 1950
blev der også lavet et historisk værk
om de jyske fodboldklubber), har jeg
været i gang med at grave lidt i vor
egen historie.

Det har både været gennemgangen
af hele vort interne materiale, som er
billeder, skrapbøger og protokoller
mv. Men jeg har også besøgt Lokal-
historisk Arkiv i Nordborg, hvor 4
store arkivkasser blev gennemlæst.

Dette materiale var dog udelukkende
baseret på korrespondance og papi-
rer for Nordborg Ungdomsforening.

Derfor mangler jeg nogle oplysninger
om Nordborg Idrætsforening (NIF),
idet der kun var meget lidt informati-
on vedr. denne forening.

Jeg har siden hen snakket med en
del folk, der har været engageret i
NIF, men har ikke kunnet få en præ-
cis stiftelsesdato.

Jeg vil selvfølgeligt fortsætte med at
snakke med de medlemmer og lede-
re, som var engageret i NIF den-
gang. Muligvis dukker "the missing
link" op.

Alligevel ønsker jeg dog herigennem
at efterlyse papirer, billeder, må-
nedsblade eller andet materiale, som
har med enten Nordborg Ungdoms-
forening, Nordborg Sportsforening,

Nordborg Idrætsforening, Havnbjerg
Idrætsforening eller Nord-Als Boldklub
at gøre. Måske findes der rundt om-
kring noget materiale, som kunne be-
lyse de historiske forhold, men som
også kan være sjovt at registrere eller
have i vort arkiv.

Disse "knægte" kender vi, men vi
mangler flere billeder eller oplysninger
fra fodboldens fortid i Nordborg.

Christen Løbner, leder og træner i
NIF, har jeg i denne sammenhæng
fået en god snak med.
At Christen også havde gemt en mas-
se månedsblade (Sporten) fra NIF
samt en egenproduceret spillerstati-
stik fra 60' erne var dog meget overra-
skende.

Dette materiale har Christen foræret
NB. I denne sammenhæng ønsker jeg
at sige mange tak til Christen for den-
ne spændende gave.
Jeg kan kontaktes på tlf. 74491747.

Venligst
Formand Jens C. Hansen
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Opråb til alle vor
"Herre Sen iorspillere"
Til dem der ikke lige måtte vide det,
så er sæsonen så småt ved at være
i gang, som vanligt træner vi tirsdag
& torsdag kl. 19 til 20.30 - og træ-
ningsturneringen er i fuld gang for
begge vore hold.

Indtil videre har det været lidt småt
med tilslutningen til træningen, vi er
kun omkring 12-14 mand pr. træ-
ningsaften - og helt ærligt venner -
det er altså alt for lidt.
Derfor vil vi gerne opfordre alle spil-

lere til at komme ud af busken, og
bakke meget mere op omkring træ-
ningen, eller melde rent ud at lysten
mangler, så vi kan tage bestik af situ-
ationen ...
Med dette lille opråb håber vi, at kun-
ne skubbe lidt til de sidste vi mangler
at se i år - for det er nu engang me-
get sjovere at træne jo flere vi er.
Så kridt støvlerne og kom op af sofa-
en, vi regner med at se dig på græs
inden længe - nu er græsset blevet
grønt igen.
Og til dem der kun dukker op i ny og
næ, håber vi at se noget oftere, for
husk nu - vi har det sjovt når vi
"kører med klatten i NB".
Hilsen seniorudvalget og trænerne.

Træning på Nord-Als Idrætscenter - udendørs
Hold Argang Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Mikroputter 97 + 98 17.30-18.30

Mikropuuter 96 17.00-18.00

Miniput 94 + 95 17.30-19.00 17.30-19.00

Lilleput 92 + 93 19.00-20.30 19.00-20.30

Drenge 90 + 91 17.00-19.00 17.00-19.00

Miniputpiger 94 + 95 17.15-18.15 17.15-18.15

Lilleputpiger 92 + 93 17.15-18.15 17.15-18.15

Piger 90 + 91 17.15-18.15 17.15-18-15

Senior damer 18.30-20.00 18.30-20.00

Senior herrer 19.00-21.00 19.00-21.00
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Det var rigtigt spændende, vi spille
de 3 kampe til begge stævner, men
vi vandt ingen af dem, og vi scorede
heller ikke. Men det var sjovt allige-
vel, og vi var rigtigt glade da vi fik
vores første medaljer efter kampen.

Jonas (nr. 2 fra venstre) har nu gået til fodbold siden sommerferien sidste år.

Min første kamp

Hej, jeg hedder Jonas og jeg er 4 år
gammel. Jeg har nu gået til fodbold
siden sommerferien sidste år. Jeg
spiller på et hold der hedder sand-
kasse, og det er rigtigt sjovt.

Vi træner en gang om ugen, og jeg
glæder mig meget til at komme til
træning. På mit hold er vi en del spil-
lere, både piger og drenge, de fleste
er 4 år, men der er også nogle der er
5 og 6 år gamle.

Vi spiller en del fodbold, og leger når
vi er til træning, men der er ikke no-
gen turnering for os. For at vi også
kunne prøve at spille mod andre
hold, meldte vores træner os til Jule-
stævnet, og til en turnering i Egen.

Min træner siger at indendørs trænin-
gen er ved at være ovre, og at vi
snart skal udenfor og træne.
For at det ikke bliver for meget så
holder vi pause i ca. en måned inden
det igen går løs udenfor på trænings-
banen.
Hvis du kender en der også gerne vil
gå til fodbold, der er på alder med
mig og mine venner, må du gerne
spørge om de har lyst til at komme
og være med på vores hold.

Med venlig hilsen Jonas,
Sandkassefodbold.
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Piccolo Cup 2004
Traditionen tro startede Oldboysaf-
delingen med den årlige Piccolo
Cup som afholdtes på lysbanen ved
Nord-Als Idrætscenter 22. februar.

Vi var igen i år mødt rigtig mange op
for at være med ikke blot på banen
men også til gule ærter efter kampe-
ne. Der var mødt omkring 40 spillere/
dommere/ledere op til morgenkaffe i
klubhuset.

Vinderholdet, flankeret af stævnets to dommere og OB-formanden, og stæv-
nets sponsor helt til højre.

Hov! - Straffespark ( se hvordan Carsten, med "ryggen" til bolden, reagerer).



11

t&SAUER
:»DANFOSS

Traditionen tro havde John igen fået
fat på 6 af Europas bedste fodbold-
klubber.
Barcelona, Real Madrid, Arsenal,
Manchester United, Bayern MUnchen
og vores egen Brøndby I F.

Opdelingen i 2 puljer blev foretaget
mens spillerne fik deres rundstykker
og kaffe, hvorefter drengene blev
sendt til omklædning, opvarmningen
klarede Carsten Hald.

En spændende lille turnering blev
spillet, og banerne var rimelig gode
med kun lidt frost i overfladen.

Dommerne Carl Erik og Erik præste-
rede et stort løbearbejde .

Vinderholdet bestod af følgende spil-
lere : Alfred Hansen, Bent Duus Jen-
sen, Poul Lyngkilde, Bjarne Hansen
og Thomas Nygård.

Der skal her lyde en stor tak til John
Larsen fra "PICCOLO" som igen i år
stod som sponsor for arrangementet.
Der er også tak til dommerne for et
stort løbearbejde for at kampene
blev afviklet reelt, de gjorde det rigtig
godt !
Oldboysudvalget ønsker alle spillere
en god sæson.

Ti I Vejers for 14. gang

Den 3. april er de startklar igen!
Denne dag drager disse gutter til
Vestkysten og afholder deres traditi-
onelle "træningslejr" - for 14 . gang!
Om et par uger kan du læse hvad en
af deltagerne, Carl Erik Rasmussen,
mener om turen - men husk, det er
her i vort klubblad SPORTEN!
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Vi er klar! Hvad med Jer?
Læs på side 6 hvad seniorlederne mener om opstarten til den nye sæson.
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